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امروز شما

تصویر ایران قدیم

فروشندگان
دوره گرد ماست!

فروردین

که  می شود  مطرح  تازه ای  پیشنهادات   
مطالعه  مورد  جداگانه  را  کدام  هر  باید 
به  گرفت.  تصمیم  سپس  و  داد  قرار 
آینده اگر فکر کنی می توانی تصمیمات 
به آنها اطمینان  بهتری گرفته و نسبت 

بیشتری داشته باشی.

        
    اردیبهشت

کن.
قضاوتی  نشنیدن چه  یا  شنیدن  از  پیش 
می توان داشت؟ باید ابتدا حرف های او 
را خوب و کامل بشنوی، بعد در مورد 

او و این موضوع قضاوت کنی.

       
خرداد

خصوصی ات  زندگی  در  کدورت هایی 
وجود دارد که باید هرچه سریع تر آنها 
برخی  به  تو  بی توجهی  کنی.  رفع  را 
را  همسرت  یا  دوست  عاطفی  مسائل 
رفتارت  مراقب  بیشتر  باید  می رنجاند. 

باشی.
تیر   
در دوست داشتن نمی توان فقط به منافع 
در  حتمًا  نمی گویم  کرد.  فکر  خود 
این باره باید خود را قربانی کرد اما باید 
دوستی ها  که  گرفت  پیش  در  رفتاری 
شفاف تر و عمیق تر شود. در دلت جایی 

برای دیگران باز کن.

مرداد
بگردی.  او  سوی  به  دوباره  باید  تو 
تصمیم  و  است  پیشنهاد  یک  این  البته 
نهایی با توست. به هر حال اگر احساس 
همیشه  تو  که  کسی  همان  او  می کنی 
بازگشت  برای  می کردی،  را  آرزویش 

هیچ بهانه ای نباید بیاوری.

          

شهریور
تا زمانی که احساست را بیان نکنی، او 
تو  قلب  فهمید که در درون و  نخواهد 
چه می گذرد. باید عشق و عالقه را بدون 

تعارف و مالحظه نثار کرد.

 
مهر

این  حرفهای  تأثیر  تحت  حد  از  بیش 
جای  به  باید  می گیری.  قرار  آن  و 
احساسات، عقل و منطق خود را مالک 
قرار دهی و با خردمندی تصمیم بگیری 

به نحوی که اساسی و جدی باشد.

آبان

پس از یک دوره قهر و جدال دوره ای 
می رسد که در آن عشق و آشتی حرف 
اول را می زند. زندگی نیز چون یکسال 
فصل ها  این  بدون  و  دارد  فصل  چند 

دچار رکود خواهد شد. 

آذر
بازی  نمی شود  دیگران  احساسات  با 
می کند  آتش بازی  با  که  کسی  کرد. 
شاید  شد.  خواهد  آن  طعمه  خودبه خود 
تو در این باره حق داشته باشی اما هر 
در  را  آن  باید  که  دارد  عواقبی  کاری 

نظر داشت.

دی
رفته رفته این اختالف حل خواهد شد. 
گذر زمان به هر دو طرف نشان خواهد 
آسیب  آنها  به  بیشتر  تندروی  که  داد 
می رساند. از این رو هر دو سرعقل آمده 

و با هم آشتی می کنند.

بهمن

می کنند  سفارش  تو  به  اطرافیانت 
تو  اما  کنی  انتخاب  را  راه  بهترین  که 
چه  به  یک دنده ای!!  و  لجباز  همچنان 
کرسی  به  حرفت  می خواهی  قیمتی 

بنشیند؟!

اسفند 
فرد  تو  باشید.  مراقب  روابط تان  در 
خاکی و راحتی هستی، اما ممکن است 
از  و  نکنند  استنباط  اینطور  اطرافیان 
روی حسادت و یا به هر دلیلی برایت 

دردسرهایی درست کنند.

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع
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کنید تا در روزنامه درج گردد

فریبا نادری:

وقتی فهمیدم مردم فحشم دادند 
خستگی ام در رفت!

و  سینما  بازیگر  نادری،  فریبا 
با  بیشتر  روزها  این  تلویزیون 
همکاری  خانگی  نمایش  شبکه 
در  نداشتن  درباره حضور  او  دارد. 
می گوید:  تلویزیونی  پروژه های 
در  حضور  برای  پیشنهادها 
تلویزیون زیاد است اما اغلب آنها 
نتوانستند  و  نداشتند  جذابیتی  برایم 
مرا به چالش بکشانند تا قبول کنم.
ایسنا  با  گفت وگویی  در  نادری 
درباره اینکه این روزها مشغول چه 
شبکه  برای  گفت:  است؟  کاری 
در  بازی  مشغول  خانگی  نمایش 
سریالی هستم اما فعاًل به دلیل اینکه 
خبری  کار،  عمومی  روابط  هنوز 
اعالم نکرده من هم اجازه نام بردن 

از کارم را ندارم.
این  در  داد:  ادامه  بازیگر  این 
تلویزیون  در  حضور  برای  مدت 
هنوز  و  داشتم  زیادی  پیشنهادهای 
پیشنهادها،  اغلب  در  اما  دارم  هم 
متن خیلی برایم جذابیت نداشته که 
بخواهم قبول کنم. اغلب نقش های 
می شود  پیشنهاد  من  به  تکراری 
نبوده  برانگیز  من چالش  برای  که 
دوست  هم  خودم  بنابراین  است؛ 
که  خوبی  کار  شوم.  تکرار  ندارم 
بخواهم در آن بازی کنم فعاًل به من 
کارم  آخرین  است.  نشده  پیشنهاد 
تلویزیون سریال »از سرنوشت  در 

۳« بود.
»سال های  سریال های  بازیگر 
برگشتی«،  »چک  مشروطه«، 
 ۲ »ستایش  و  هشت«  »فاکتور 
جوانسازی  درباره  همچنین   »۳ و 
و  تغییر  و  صداوسیما  سازمان 
شبکه های  در  اخیراً  که  تحوالتی 
اظهار  است،  داده  رخ  تلویزیون 
کرد: من خیلی در جریان جزئیات 
تغییر و تحوالت سازمان صداوسیما 
باید  تلویزیون  درباره  اما  نبودم 
گفت، به دلیل نظارت مستقیمی که 
بر آن می شود، چه جوان و چه پیر 
ریسک خطا کم است؛ چون کاماًل 
که  است  مشخص  و  دارد  تعریف 
می شود،  آن  روی  درستی  نظارت 
به همین خاطر آمدن جوان ها اتفاق 
دانش  اینکه  شرط  به  نیست،  بدی 
مدیر  باشند.  داشته  هم  را  کار  این 
ولی  است  قشنگ  اسمش  بودن 
ماندگاری اش  و  کار  درست  انجام 

به خوشنامی خیلی مهم است.

مردم می توانند دوباره تلویزیون را 
دوست داشته باشند اگر ...

آیا  اینکه  به  پاسخ  در  سپس  او 
وضعیت  بهبود  برای  پیشنهادی 
رسانه  این  مدیران  به  تلویزیون 
من  از  بهتر  کرد:  تأکید  دارد؟ 
کار  رأس  در  که  افرادی  خود 
مخاطب  که  می دانند  دارند،  قرار 
آگاه اند.  کاماًل  و  می خواهد  چه 
انجام  اگر  آنچه مخاطب می خواهد 
شود قطعًا دوباره اتفاق حداقل یک 
دهه گذشته می افتد و مردم دوباره 
تلویزیون را دوست خواهند داشت.
»ستایش«  سریال  در  که  نادری 
ایفا کرده بود،  نقش پری سیما را 
با اشاره به بازپخش »ستایش ۲« از 
شبکه آی فیلم در پاسخ به اینکه آیا 
نظرش  و  می کند  تماشا  را  سریال 
نقش  ایفای  در  موفقیتش  درباره 
داشت  سریال   این  در  که  منفی 
چیست؟ گفت: مشغله ام زیاد است 
اما  نمی بینم  را  سریال  بازپخش  و 
»ستایش«  دیگر  که  دیده ام  آنقدر 
را حفظ هستم. آن طور که شنیده ام 
مرا  »ستایش«  دیدن  موقع  مردم 
این  تالشم  تمام  می دادند.  فحش 
و  بیفتد  اتفاق  این  واقعًا  که  بود 
افتاد،  اتفاق  این  خوشحال شدم که 
می شنوم  را  این  که  همین  چون 
داده ام  انجام  درست  را  کارم  یعنی 
آقای  کارگردان،  سوی  از  و 
هدایت  درستی  به  سلطانی   سعید 

شده ام.
دیدم  وقتی  درآمد  واقعًا خستگی ام 
مردم آنقدر نقش مرا باور کرده اند 

که به من فحش می دهند.
مثل  سریال هایی  دادن  ادامه 

»ستایش« آزار مخاطب است 
این بازیگر در پایان درباره ساخت 
دنباله سریال هایی مثل »ستایش« و 
کرد:  تأکید  آنها  موفقیت  ریسک 
ادامه دادن چنین سریال هایی معنی 
ندارد چون تکلیف تمام کاراکترها 
دادن  ادامه  است.  شده  مشخص 
اینگونه سریال ها از نظر من بیشتر 
اذیت کردن مخاطبان است. پرونده 
تمام بازیگران »ستایش« در فصل 
سوم مشخص شد و دیگر جذابیتی 
بخواهد  که  ندارند  مخاطب  برای 
یک  اینکه  مگر  باشد،  داشته  ادامه 
سریالی دیگر با یک قصه و داستان 

دیگر باشد. 

https://instagram.com/tolounews آدرس صفحه اینستاگرام:

رونمایی از یک طرح بلندپروازانه برای هتل پرنده!

یک مهندس »یمنی« از طرحی برای هتل هوابرد رونمایی کرده 
است که قابلیت میزبانی از هزاران نفر را دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال، یک مهندس یمنی به نام »هاشم 
الغیلی« از طرحی برای آینده سفر رونمایی کرده است.

»الغیلی« با انتشار ویدئویی در یوتیوب از طرح ساخت یک هتل 
می تواند  که  است  کرده  رونمایی  هسته ای  انرژی  به  متکی  عظیم 
پذیرای ۵, ۰۰۰ مسافر باشد. این هتل که »اسکای کروز« نام دارد 
است،  شده  طراحی  پیشرو  و  عظیم  هواپیمای  یک  صورت  به  و 
۲۰ موتور الکتریکی و یک راکتور کوچک را دربرمی گیرد که 
انرژی  تا  می کند  استفاده  کنترل شده  کاماًل  هسته ای  همجوشی  از 

نامحدودی را برای این هتل فراهم کند. 
نخواهد شد و  نیرو مواجه  با کمبود  این هتل هیچگاه  این رو،  از 
می تواند چندین سال بی آنکه حتی کوچکترین برخوردی با زمین 

از طریق  مسافران  تدارکات و  بماند.  باقی  باشد در آسمان  داشته 
جت به هتل منتقل خواهند شد و تمام تعمیرات و ارزیابی های مورد 

نیاز نیز در آسمان انجام خواهد شد.
این هتل که در جایی باالتر از ابرها به پرواز درمی آید، یک سالن 
بزرگ برای تماشای منظره خارج از هتل را در برخواهد گرفت. 
این سالن نمای ۳۶۰ درجه ای از آسمان را در اختیار مسافران قرار 
می دهد. یک آسانسور این سالن را به بخش اصلی تفریحی شامل 
رستوران، زمین بازی کودکان، پاساژ، مراکز ورزشی، استخرهای 

شنا، سالن تئاتر و سینما متصل می کند.
جلسات  همچون  رویدادهایی  برگزاری  به  نیز  هتل  این  از  بخشی 

کاری و همچنین برگزاری جشن ازدواج اختصاص دارد.
»اسکای کروز« همچنین مزاحمت ناشی از چاله های هوایی را با 

استفاده از هوش مصنوعی و پیش بینی چاله هوایی رفع می کند.
 همچنین تشکیالت پیشرفته درمانی به منظور حفظ امنیت و سالمت 

مسافران در این هتل وجود خواهد داشت.
این ایده در ابتدا توسط »تونی هولمسون«  شکل گرفت و سپس 
»الغدیری« آن را مورد بررسی قرار داد و طرح ریزی کرد. البته این 
طرح از نظر شماری از مخاطبان واقع بینانه نیست همانطور که یک 
کاربر یوتیوب نوشته است: »اگر قوانین آیرودینامیک و فیزیک 
وجود نداشتند، در آن صورت این وسیله می توانست در آسمان به 

پرواز دربیاید.« 

»خوس دوزی« بوشهر مهر اصالت جهانی گرفت

کل  اداره  صنایع دستی  معاون 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
گفت:  بوشهر  استان  گردشگری 
اصالت  مهر  داوری  هشتمین  در 
جهانی، صنایع دستی بوشهر در رشته 
مهر  دریافت  به  موفق  خوس دوزی 

اصالت شد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره 
و  فرهنگی، گردشگری  میراث  کل 
از  نقل  به  بوشهر  استان  صنایع دستی 
لیال رحیمی اعالم کرد: در این دوره 
استان   ۱۲ کشور،  استان   ۳۱ بین  از 
که  کردند  شرکت  و  شده  منتخب 
جم  شهرستان  از  حسینی«  »منیژه 
بوشهر، در رشته خوس دوزی  استان 
موفق به دریافت مهر اصالت جهانی 

مهر  داوری  کرد:  بیان  شد.وی 
اصالت یکی از مهم ترین رویدادهای 
مهم دنیا در حوزه صنایع دستی است 
که این دوره در کشور ازبکستان با 
حضور کشورهای غرب آسیا برگزار 
معیارهای  کرد:  عنوان  شد.رحیمی 
بررسی مهر اصالت، هویت، کیفیت، 
اصالت و قابلیت تولید انبوه است که 
این  تمامی  از  بوشهر  خوس دوزی 

فاکتورها برخوردار بود.

برگزاری نمایشگاه تصویرسازی »قصه های خوب برای بچه های خوب«

نمایشگاه تصویرسازی »قصه های خوب برای بچه های خوب« با یاد 
زنده یاد مهدی آذریزدی در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

ایران،  هنرمندان  خانه  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به 
به  نمایشگاه تصویرسازی »قصه های خوب برای بچه های خوب« 
همت انجمن تصویرگران ایران و به یاد زنده یاد مهدی آذریزدی از 
۱۰ الی ۲۰ تیرماه در گالری های استاد ممیز، زمستان و سالن استاد 

شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
آیین افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه، ۱۰ تیر ساعت ۱۷ الی ۲۰ 
این رویداد،  با  برگزار خواهد شد. همزمان  استاد شهناز  در سالن 
راستای  در  برنامه های جنبی دیگری  میزبان  ایران  هنرمندان  خانه 
اساس  بر همین  بود.  بزرگداشت زنده یاد مهدی آذریزدی خواهد 
حضور  با  کودک  کتاب  شورای  روزه  یک  تخصصی  نشست 
کارشناسان حوزه ادبیات کودک و نوجوان روز پنجشنبه ۱۶ تیر از 

ساعت ۱۰ الی ۱۹ در سالن استاد شهناز برگزار خواهد شد.
همت  به  نیز  کهن  ادبیات  تصویرگری  روزه  یک  کارگاه های 
سیزدهم  دوشنبه  یازدهم،  شنبه  روزهای  در  تصویرگران  انجمن 
هنرمندان  خانه  در  الی ۱۷   ۱۰ از ساعت  تیر  و سه شنبه چهاردهم 
ایران میزبان عالقه مندان خواهد بود. نمایش فیلم مستند »آن مرد 

دیگر در را باز نکرد« به کارگردانی سیدهادی موسوی از دیگر 
برنامه های بزرگداشت زنده یاد آذریزدی است که روز سه شنبه ۱۴ 

تیر از ساعت ۱۸ در سالن استاد شهناز به نمایش گذاشته می شود.
کتاب  شورای  خواندن  ترویج  گروه  کارگاه های  و  آثار  نمایش 
 ۱۸ تا   ۱۳ که  است  رویداد  این  برنامه های  دیگر  از  نیز  کودک 
تیر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در کتابکده قصه و افسانه برگزار می شود.

مهدی آذریزدی از نویسندگان سرشناس و جریان ساز حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان در ایران بود که روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در سن ۸۷ 

سالگی دیده از جهان فروبست.

کتاب »نزهه األرواح بتطریب األشباح« منتشر شد

کتاب »نزهه األرواح بتطریب األشباح« اثر یعقوب بن محمد الحنفی، 
امینی توسط مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار  به کوشش بهروز 

هنری )متن( منتشر شد.
األرواح  نزهه  هنر،  فرهنگستان  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
بتطریب األشباح نسخه ای منحصربه فرد و ارزشمند از مؤلفی ناشناخته 

به نام یعقوب بن محمد الحنفی )از سده های ۱۰ و ۱۱ ق( است. 
این نسخه در گنجینه مخطوطات کتابخانه ملی َملک محفوظ است و 
در آن، ۳۲۲ تصنیف از مصنفان ایرانی یا پروردگان استادان ایرانی 
که در خدمت دربارهای سالطین تیموری و صفوی و عثمانی بوده اند 
ثبت شده که با توجه به محتوای کتاب و شیوه نگارش متن، می توان 

آن را در زمره مجموعه های ادوار سلطانی برشمرد.
حنفی در دیباچه کتاب، علت تدوین این مجموعه را بروز فساد در 
الفاظ و دور شدن از اصل تصانیف بیان کرده و بنابراین دالیل، به 
تدوین و تصحیح الفاظ آنها، با استناد به شنیده های خود از مصنفان 

آثار و یا راویان معتَمِد تصانیف، اقدام کرده است. 
از وجوه تمایز نسخه َملک با مجموعه ادوار سلطانی مشخص بودن نام 
ن آن است و دیگر آنکه کتاب حنفی دربردارنده تعداد  کتاب و مدوِّ
قابل توجهی تصنیف در فرم پیشرو است که در آثار هم عصر این 
کتاب چنین مجموعه ارزشمندی گردآوری نشده است و مهمترین 
اِعراب گذاری متن  نکته صحت و دقت بسیارِ کاتب در کتابت و 

تصانیف و ترنّمات آن هاست که در دیگر مجموعه ها رعایت چنین 
امانت داری در نگارش و روایت آثار مشاهده نمی شود.

و  کتابخانه ها  در  آثار  دست  این  از  نمونه ای  تاکنون  که  آنجا  از 
مشابه  موارد  و  است  نشده  معرفی  و  شناسایی  داخلی  مجموعه های 
موجود در کتابخانه های کشورهای دیگر نیز به کیفیت و دقت و 
توسط  بررسی آن  و  معرفی و تصحیح  نیستند،  َملک  نسخه  صحت 
حوزه  در  تحوالت  سیر  ترسیم  به  بسیاری  کمک  فن  متخصصاِن 

تصنیف سازی تاریخ موسیقی ایران خواهد کرد.
است و  تیموری و صفوی  از دوره های  این کتاب شامل تصانیفی 
در سه فصل با عنوان های پیشینه نگارش الحان، معرفی نسخه خطی 
نزهه األرواح بتطریب األشباح و متِن نزهةاألرواح بتطریب األشباح 
به کوشش بهروز امینی گردآوری شده است. در انتهای کتاب نیز 
آمده  کتاب نامه  بخش  و  ترکی  عربی،  فارسی،  ابیات  از  فهرستی 

است.
 ۵۰۰ در  صفحه،   ۲۷۴ در  األشباح  بتطریب  األرواح  نزهه  کتاب 
عالقه مندان  است.  شده  منتشر  تومان  هزار   ۱۱۰ قیمت  با  و  نسخه 
نشانی  به  متن،  مؤسسه  وبگاه  به  می توانند  کتاب  این  تهیه   برای 
https://matnpub.ir و یا کتاب فروشی فرهنگستان هنر به نشانی خیابان 

مراجعه   ۱۵۵۰ شماره  طالقانی،  آیت اهلل  خیابان  به  نرسیده   ولیعصر، 
کنند.


